
Knip je eigen vlinder naar een ontwerp van Conny Riemers-Lahnstein, papierkunstenaar 

 

Werkwijze 

• Trek de vlinder hierboven over op dun papier, of print de vlinder uit op gekleurd papier. Vouw het papier dubbel op de vouwlijn 
die in het midden van de vlinder getekend is. Niet het papier eventueel op elkaar. Let hierbij op dat er geen nietjes in de 
tekening komen te zitten. Zo kan het papier tijdens het knippen niet verschuiven. 

• Prik gaatjes in het midden van de te knippen vorm met de punt van uw schaartje of met een prikpen, gebruik evt. een prikmatje. 
Als je op de tekenlijn van de vorm prikt, dan krijg je ongewenste kartels en scheurtjes in de kniplijn. 

• Wanneer je na het doorprikken van het papier begin te knippen heb je nog weinig ruimte. Het is dan het makkelijkst de schaar 
na elk knipje te sluiten. Wanneer je meer ruimte hebt, eindig je elke knip ongeveer twee millimeter voor het uiteinde van de 
punten van de schaar. Schuif de schaar voorzichtig naar voren en open tegelijkertijd de schaar voor de volgende knip. Je glijdt 
dus als het ware met uw schaartje door het papier. Maak dan de volgende knip, herhaal het glijden en knippen totdat de vorm 
eruit valt. Draai hierbij het papier rond en probeer de schaar zo min mogelijk te draaien. Knip nu alle delen op deze wijze. Begin 
aan de binnenkant van de vlinder, vanaf het lijfje en dan naar het einde van de vleugels. 

• Als alle vormen met een stip binnenin het patroon zijn uitgeknipt, knip dan als laatste de omtrek uit. Doe dit rustig en 
geconcentreerd. Pas op dat de twee lagen niet alsnog papier verschuiven. 

• De uitgeknipte vorm evt. op een kaart lijmen met een tipjes hobbylijm, die je met een lange satéprikker opbrengt. 
• Rol met de muis van je hand over het knipsel heen, zodat alles gelijkmatig komt vast te zitten. 

 
Tips en technieken 
• Maak bij grotere vormen eerst een lange knip middenin de te knippen vorm. 
• Als het een vorm is met hoeken, knip dan eerst vanuit de stip naar één van de hoeken. Haal dan de schaar even uit het papier 

en schuif hem geopend plat in de hoek, gelijk aan de volgende lijn die de hoek uiteindelijk vormt. Schuif de schaar zover 
mogelijk in de hoek en zodra je begint met knippen zet je hem rechtop. Zo krijg je een hele scherpe hoeklijn. 

• Bij ronde vormen draai je tijdens het knippen het papier. Hoe ronder de vormen, hoe sneller je het papier moet draaien. 
• Als je een klein driehoekje uit het papier gaat knippen, knip dan tot het uiterste puntje in. Lukt dit niet meteen en blijft er een 

stukje papier in hangen, scheur dit dan niet af, maar knip nog een keer in. Het knipwerkje blijft dan onbeschadigd.	  
• Als tijdens het knippen het papier in de weg zit (vooral bij rondlopende vormen): haal de schaar uit het papier en steek hem dan 

van onderen weer in de vorm. Ga daarna verder met knippen, totdat u weer bovenin het knipsel verder kunt knippen.	  
 

Dit is een uitgave van Silhouette Artistique © te Heiloo, knipkunst van Conny Riemers-Lahnstein.  

Kijk op WWW.CONNYRIEMERS.COM voor alle materialen, boekjes, workshops, lezingen, feestjes, silhouetknippen etc.  


